
Velká cena České Třebové 

Benjamínci, žáci, dorostenky 

23. - 24.1.2016 

 

První turnaj letošního roku pro závodní tým našeho klubu přinesl mnoho medailí, ale i 

mnoho nedostatků, ve kterých zaostáváme. Mohu říci, že turnaj byl pěkně připraven, a 

z organizován, a medaile pro závodníky jsou bezkonkurenčně nejhezčí, co jsem měla kdy 

možnost vidět v ČR. Za dva dny se tohoto turnaje zúčastnilo okolo 500 závodníků a náš klub 

reprezentovalo 20 členů. I přes nepřízeň počasí jsme vše v pořádku zvládli a během obou dnů 

jsme vybojovali 12 medailí a v soutěži týmů jsme skončili ve starších žácích na prvním místě 

a třetí v mladších žácích. 

Velké dík a ocenění si zaslouží i naši nedělní řidiči (pánové Kolář, Kunc, Kokeš, 

Friewald a paní Čebíková), protože počasí bylo opravdu hrozné a cesta nebyla vůbec 

jednoduchá.  

 

Hodnocení:  

 

Benjamínci:  

 

Meixner Michal    – 28,3 kg 3/1  2. místo  

- Po dlouhé době se konečně podařila medaile. Skvělé  Bohužel, ale pocit ze 

zápasů nemám moc dobrý, chyběla mi tam Myšáková rvavost, kterou je 

dominantní. Nicméně zápasy vyhrával na ippon a to je dobrá zpráva. Gratuluji  

 

Stela Martináková    – 30,8 kg  1/1  2. místo  

- První velký turnaj pro Stelu, ten zvládla excelentně. Měla na výhru, ale 

zachybovala v útoku a soupeřka jí přetočila na yuko. Pozitiva: nepadá a má sílu. 

Chybí nám ovšem více útoku, to doladíme.  

 

 

 

 

 

 



 

Mladší žáci: 

 

 Váha do 38 kg 

 

 Čebík Filip    3/2   5. místo  

- Čebajz šel pěkně všechny zápasy bojovnost a nasazení byly na perfektní úrovni, 

bohužel zatím se rozkoukáváme v mladších žácích a nestačili jsme na medaili. Za 

předvedený výkon může být Filda spokojený. 5 kvalitních zápasů, je skvělí trénink 

na ČP Ova 

 

Kunc Matěj     1/1   bez. Umístění 

- Hořká daň prvního závodu pro Matěje. První zápas vyhrál, druhý ovšem prohrál na 

jeden pomocný bod. V závěru druhého zápasu se dostal do krátkého osaikomi a to 

rozhodlo. Soupeř ho již dále nevytáhl. Matěj si musí uvědomit, že v této váze již 

nebudou malý (nízcí) soupeři a je potřeba rozšířit svůj chvatový rejstřík o nové 

techniky, které budou fungovat na vyšší soupeře… další důležitá práce musí nastat 

v jeho laxním úchopu.  

 

Váha do 42 kg 

 

Freiwald Richard    2/2   5. místo 

- Milé překvapení. První velký turnaj a hned 5. místo. Skvělý krok do nových 

zkušeností. Ríša nepadá a má sílu, chybí jen útok, pokud začne dělat techniky a 

nebude se jich bát, budeme vyhrávat. 

 

Kolář Daniel    0/2   bez. Umístění 

- Jediné co mohu říci HLAVA. Hlava nás brzdí od vyhraných zápasů. Jsme 

připosraní a bojíme se proher a o to víc prohráváme. Nebylo by lepší zapomenout 

na prohru, která nás tolik svazuje a pokusit se závody užít??? Proher máme už 

dost, a třeba přijde i ta výhra. Prát se chlape, umíš!!! Znám tě!!!  

 

Váha do 46 kg 

 Tomek David      0/2    bez. Umístění 



- David se musí naučit útočnou techniku, ne jen obranou. Musí zapracovat na 

předklánění a pohybu. Síly má dost. Neboj bude to jen lepší.  vytrvej a makej. 

 

Lindovský Jirka     1/3   3. místo 

- Tak Jirka je střela. Rváč. Ťafne soupeře a trhá  až na první zápas, kde spal, tak 

dobrá práce.  

 

Křížek Šimon                                         1/2     5. místo 

- První zápas bez respektu vyhrál na osaikomi. Skvělá reakce a rychlá akce… super. 

V druhém zápase prohrál s vítězem, kde ovšem předvedl taky moc pěkný a 

bojovný zápas. O třetí, na které určitě měl, prohrál na drobnou (hloupou) chybu 

škoda. Zasloužil by si konečně nějaké to potěšení v podobě placky.  

 

Váha do 50 kg  

 

Čerchla Michal     0/1   bez. umístění 

- Nováček v soutěžích a bohužel jeho rozkoukání bylo bolestivé. V tatešiho gatáme 

si blokl krk a prohrál. Dále již nepokračoval. 

 

Váha nad 60 kg  

 

Motyka Dominik      2/0   1. místo 

- Konečně … Dominik, pochopil, na co má tak velké a silné tělo. K čemu ho 

používat a jak . Nádherné zahození slovenského závodníka na sasae byla 

nejkrásnější pohádka celého dne  doufám, že pochopil, že je konkurence 

schopný i s těmi nejlepšími závodníky a letošní sezona bude jeho. Jsem na tebe 

hrdá  a těším se.  

 

váha do 48 kg žačky  

 

Kokešová Alexandra    1/1   2. místo 

- buhužel i přes zisk krásného druhého místa, musím být k Sašence kritická. Má na 

víc než předvádí. Její přístup v zápase je laxní a na pul plynu. Prohrává se 

soupeřkama, o třídu horšíma než je ona. Chce to dotahovat techniky až do konce a 

nedoufat, že tam soupeřka spadne sama.  



 

 

starší žáci: 

 

váha do 34 kg 

Tato váha se stala Ostravským derbym Filipa, Tomáše a Kuby Vrška z TJ Ostrava. 

Malaczynskí Filip    2/0   1. místo 

- v úvodním kole letošního roku se Filda setkal, hned s jeho největším soupeřem 

Tomášem. V základním čase se ani jednomu nepodařilo bodovat a zápas, tak šel 

do golden skore, kde mohu objektivně říci, že oproti Tomášovy, Filda svůj tlak na 

soupeře zvyšoval a zvyšoval a zaslouženě si vybojoval vítězství nad Tomášem. 

Byl tam jeden hod, který jsem já i rozhodčí vyhodnotili jako akce/akce tudíž 

nebodovaný ani pro jednoho. Fildovy Gratuluji.  

 

Meixner Tomáš    1/1   2. místo 

- v prvním zápase se utkal S Filipem, kde pro stereotipní boj, bez změny útoku a 

zvyšujícího se tlaku na soupeře nedokázal skórovat a prohrál po ukončení 

na golden skore na jeden bod rozhodčího. Škoda.  

- v druhém zápase už bez problému nad soupeřem vyhrál.  

 

váha do 38 kg  

Bulka Vojtěch    3/1    3. místo 

- v prvních dvou zápasech jsem měla dojem, že Vojta zažil smrt… odešel úplně 

fyzicky. Pak se už trochu rozdýchal a byl to náš  známý Vojta. Je nutné na fyzičce 

a síle zapracovat. 

 

Tycar Štěpán     4/0     1. místo 

- bez zaváhání si poradil se všema soupeřema a zaslouženě se stal vítězem váhy. 

Není co vytknout jen chválit. Jen pozor, abychom se tímto nenechali uchlácholit. 

Je pořád co zlepšovat a vypracovávat se výš … tady to teprve začíná, ukáže se 

později, kdo bude jednou dobrým judistou. Nicméně skvělá práce .  

 

váha do 66 kg 

 

Mojžíšek Lukáš     2/2    3. místo 



- pomalý rozjezd a o třídu horší než soupeři v prvních dvou zápasech, i když by 

mohl být konkurence schopný. Tady už slabé soupeře nepotkáme, chce to makat a 

neflákat se určitě na to máš.  

 

váha nad 63 kg žačky 

 

Čerchlová Markéta    0/2     3. místo 

- začíná v těchto soutěžích a jde to vidět, chybí jí důraz a technika, jde to vše 

docvičit a doladit… záleží jen na ní…  

 

Dorostenky:  

 

váha do 44 kg 

 

Kuncová Viktorie    1/1    2. místo 

- no mohu říci, že mě Viktorka mile překvapila… dračice … prala se jako lev, asi 

bych jí nechtěla naštvat.  Viktorce chybí technika, pokud si nějakou najde a bude 

jí používat, bude v této váze vyhrávat, určitě na to má. Začni v randori a zkoušej. 

Bez techniky to nepůjde. 

  

váha do 57 kg 

 

Ďurinová Kristýna    1/1     3. místo 

- pasivní postoj a nízká výška staví Kristýnu do velice těžké pozice v této váze. 

Nesmí se nechat chytnout za krkem jinak je s ní ámem. Zde bych začala.  

 

 

Závěr:  celkově bych zapracovala na rozšíření chvatového rejstříku a kumikaty všech 

závodníků. Je naivní si myslet, že nám jedna technika bude stačit celý život. V randory více 

zkoušet i to co nám nejde a zaměřila bych se více na konkrétní případové situace… a ty 

rozvíjela a trénovala. Příjde my, že děláme stále stejné chyby. Máme dobré závodníky, ale 

můžeme je mít ještě lepší.  

 

zpracovala: Boháčová Michaela trenér mladších žáků 1jcbo 


